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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cửa Lò, ngày 01  tháng 11  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 

Thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức và pháp luật cho học sinh. Tuyên 

truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. 

Tăng cường bồi dưỡng Học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. 

II. Nhiệm vụ cụ thể tháng: 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, QP -AN, thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, thực hiện QCDC, tuyên truyền phổ biến pháp luật:  

1.1. Đối với cán bộ, giáo viên: 

- Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học” (BGH, 

BCH công đoàn). Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học. 

- Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Tìm hiểu về Luật Giáo dục và các văn 

bản quy định về chế độ chính sách đối với Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục: Công đoàn 

triển khai. 

1.2. Đối với học sinh:  

- Thi đua lập thành tích chào mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng các 

hoạt động thiết thực như: Viết bài về thầy cô, về trường, hưởng ứng tuần học tốt (cao điểm là 

tuần 10, tuần 11), .... 

- Triển khai học tập các bài học trong cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, 

lối sống cho học sinh” vào tiết sinh hoạt lớp tuần 9. (ĐC Hoàng triển khai đến GVCN phổ 

biến giờ sinh hoạt lớp, học sinh viết bài thu hoạch). 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật: Pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội 

(Nhóm GDCD chuẩn bị nội dung, giáo viên chủ nhiệm phổ biến và cho học sinh viết bài thu 

hoạch) vào tiết SHL tuần 11. 

2. Công tác chuyên môn  

2.1. Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021 – 

2022. 

- Dạy học đúng các tiết theo PPCT, kế hoạch giáo dục của bộ môn, lên lịch báo giảng 

kịp thời. 
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Các nhóm môn thống nhất các tiết dạy củng cố, hệ  thống lại kiến thức cho các phần 

đã dạy trực tuyến (tranh thủ thời gian vàng). 

- Tiến hành các tiết dạy NCBH, chủ đề môn học theo kế hoạch 1 cách hiệu quả, thực 

chất (chú ý lưu giữ hồ sơ minh chứng). 

- Các tổ báo cáo chuyên đề tổ học kỳ 1 (dự kiến chiều 28/11). 

- Thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên linh hoạt và hiệu quả.  

            - Thực hiện tiết kiểm tra giữa kỳ đúng ma trận đề đã xây dựng. 

           - Vào điểm trên hệ thống vnedu kịp thời đúng quy định. 

2.2. Tăng cường công tác quản lý dạy học . 

- Giáo viên quản lý tốt học sinh trong từng tiết học, sử dụng tối đa hiệu quả của 45’ 

cho các hoạt động dạy học, giáo dục. 

- BGH và các tổ trưởng/ nhóm trưởng tiến hành dự giờ đột xuất, góp ý nhận xét giờ 

dạy kịp thời cho giáo viên. 

- Kiểm tra việc vào điểm của giáo viên vào tuần cuối của tháng 11. 

2.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG, ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 

12. 

- Lập danh sách dự thi HSG cấp tỉnh cùng các hồ sơ theo quy định gửi về Sở trước 

ngày 23 và 25/11 (theo CV số 1863 ngày 14/9/2021). 

- Các lớp 12 tiến hành học khối, học thêm. 

2.4. HĐGDNGLL tháng 11 với chủ đề “ Thanh niên với truyền thống tôn sư trọng 

đạo” bằng hình thức : Tổ chức cho học sinh viết bài về thầy cô và mái trường. Nhóm Ngữ 

Văn chịu trách nhiệm định hướng nội dung cho học sinh các lớp viết bài vào giấy A4 (Có thể 

kèm một số hình ảnh minh họa), tuyển chọn các bài hay, chân thực, có ý nghĩa nạp về Ban 

truyền thông nhà trường.  Thời gian: Từ 02/11 đến 16/11/2021. Những bài viết hay sẽ được 

đăng lên website của trường để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

2.5. Giáo dục hướng nghiệp: 

Hướng nghiệp lớp 10: Chủ đề 3,4 : “Năm nhóm năng lực hướng nghiệp” và “Sở thích 

của tôi”, đ/c Dung chuẩn bị nội dung, thực hiện ở các lớp trong tuần 10 và tuần 11 với thời 

lượng 3 tiết, phê ký SĐB, nạp kế hoạch và 1 bản giáo án cho BCM vào ngày 06/11. 

Hướng nghiệp lớp 11: Chủ đề 1, 2: “Điểm mạnh của tôi” và “Em chọn hướng nào” 

Nhóm Hóa chuẩn bị nội dung, thực hiện ở các lớp trong tuần 10 và tuần 11 với thời lượng 3 

tiết, phê ký SĐB, nạp kế hoạch và 1 bản giáo án cho BCM vào ngày 06/11. 

Hướng nghiệp lớp 12: Chủ đề 1,2: “Tìm hiểu ý nghĩa tầm quan trọng của việc chọn 

nghề có cơ sở khoa học. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương” 

và “Những điều kiện cần thiết để tìm kiếm nghề trong tương lai”.  Nhóm Sinh chuẩn bị nội 

dung, lên kế hoạch thực hiện có thể theo hình thức online cho toàn khối trong tuần 10, phê  ký 

SĐB với thời lượng 4 tiết, nạp kế hoạch chi tiết và giáo án cho BCM ngày 06/11. 
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Lưu ý: Các đc được phân công phải lập kế hoạch chi tiết, đầy đủ để triển khai hiệu 

quả. 

3. Công tác Lao động, cơ sở vật chất, ANTH, YTHĐ, phòng chống covid-19 (ĐC 

Hoàng) 

3.1. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19.  

3.2. Chuẩn bị CSVC phục vụ công tác KĐCL và trường chuẩn QG. 

4. Công tác đoàn thể: 

4.1. Công đoàn: (ĐC Linh) 

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Tìm hiểu về Luật Giáo dục và các văn bản 

quy định về chế độ chính sách đối với Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục: Công đoàn triển 

khai. 

Tổ chức thăm hỏi, tri ân, động viên các nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo có hoàn cảnh 

khó khăn, ...... 

4.2. Đoàn trường: (ĐC Thanh) 

- Cùng với BGH kiểm tra chặt chẽ nề nếp học sinh học trực tiếp. 

- Đại hội chi đoàn, tiến tới đại hội đoàn trường. 

- Phát động phong trào thi đua tuần học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam: tuần 

10, tuần 11 điểm thi đua sẽ được tính hệ số 2. 

5. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục 

- Triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, các tổ chuyên môn, giáo viên ký 

cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục với Hiệu trưởng (trước 16/11/2021). 

6. Công tác truyền thông: 

- Tập trung các bài viết về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Khuyến khích giáo viên, 

học sinh Viết về thầy cô, về học sinh, về trường. 

- Mỗi tổ chuyên môn viết 01 bài, BCH công đoàn viết 01 bài giới thiệu kèm theo hình 

ảnh của cả tổ (làm tiền đề cho kỷ yếu 30 năm ngày thành lập trường) (Thời gian hoàn thành: 

18/11).  

- Tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam: Công đoàn cử đoàn viên tham gia viết 01 

bài đăng trên website của trường. 

7. Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, dữ liệu vnedu, quản lý 

khai thác và sử dụng thiết bị dạy học, hoạt động của thư viện. 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021 

 

Ngày Nội dung công việc Phân công 

Từ 01 đến 

31 

 

Dạy học 

 

BGH 

02 Đại hội các chi đoàn học sinh BCH Đoàn trường 
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03 
Họp chi bộ, cơ quan, họp tổ chuyên môn 

Triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục 

Cấp ủy, BGH, TT 

05 Hội nghị Ban đại diện CMHS trường 
HT, Ban đại diện 

CMHS 

06 

Họp thi đua, Họp GVCN 

Triển khai học tập các bài học trong cuốn sách 

“Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống 

cho học sinh” 

BGH 

ĐC Hoàng 

GVCN 

08 Thi khảo sát chất lượng đội tuyển HSG lớp 12  BGH 

08-13 Hướng nghiệp lớp 12 Nhóm Sinh 

08-19 Hướng nghiệp lớp 10,11 ĐC Dung, nhóm Hóa 

13 Họp thi đua, họp GVCN, sinh hoạt lớp BGH 

15 Họp tổ chuyên môn Tổ trưởng 

16 

- Hạn cuối để học sinh nộp bài viết về thầy cô, 

mái trường 

- Các GV, GVCN, tổ chuyên môn nộp cam kết 

đảm bảo chất lượng giáo dục năm học cho Hiệu 

trưởng. Hiệu trưởng nộp cam kết với GĐ Sở. 

Nhóm Ngữ văn 

 

Tổ đảm bảo chất lượng 

GD 

20 
Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 
BGH 

22 Thi khảo sát chất lượng đội tuyển HSG lớp 12 BGH 

27 

Họp thi đua, chủ nhiệm, sinh hoạt lớp. 

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật: Pháp luật về 

phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội (Nhóm GDCD 

chuẩn bị nội dung, giáo viên chủ nhiệm phổ biến 

và cho học sinh viết bài thu hoạch) vào tiết SHL. 

BGH 

Nhóm GDCD, GVCN 

29 Gặp mặt đội tuyển HSG lớp 12 BGH 

30 Kiểm tra nội bộ Tổ KT 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Tổ CM, Các đoàn thể; 

- Toàn thể CB, GV (Qua hộp thư); 

- Lưu HS, VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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